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 02/2019פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מס' 
 15:00שעה  2019באוגוסט  21, תאריך רביעימיום 

 אולם הישיבותמקום הישיבה: 
 

 , חבר הוועדהיו"ר הישיבה - עטא אבו מדיע'ם משתתפים ה"ה: 
 חבר הוועדה - מאגד אבו בלאל   
 חבר הוועדה - עמאר אבו גררה    

 
 יו"ר הוועדה - מחמד אלקרינאוי  נעדרים ה"ה:

 יו"ר הוועדהמ"מ  -  עו"ד סמי סהיבאן   
 חבר הוועדה -   ליל אלטורי'ח   
  חבר הוועדה - יוסף אלרומילי   
 חבר הוועדה -  ד"ר מאזן אבו סיאם    
 חבר הוועדה - פייצל אלהוזייל   

 
 מזכיר העירייה -  עלי אבו אלחסן  ה"ה: סגל

 גזבר העירייה -  ראיד אלקרינאוי   
 היועץ המשפטי של העירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מבקר העירייה - עאמר אבו האני   
 עוזרת מבקר העירייה -  כליל דרור   

 
 על סדר היום:

 
 

 ₪. 340,000בסך " התנסות מדעית טכנולוגית לכיתות ה'"   1245תב"ר עדכון   .1
 

 מימון משרד הבינוי והשיכון.₪,  434,420בסך  7תכנון מתחם  – 587הגדלת תב"ר מס'   .2
 

מימון משרד ₪  100,000הכנת ספר נכסים ורישום מקרקעין בסך  – 1015הגדלת תב"ר מס'  .3
 .הפנים 

 
 . 1,229,375.86מענק השקעה בית עידן הנגב בסך  – 1199הגדלת תב"ר מס'  .4

 
 .מימון משרד הפנים ₪  85,000חוקי עזר מניבים בסך  – 1266ר מס' אישור תב" .5

 
 מימון משרד הפנים ₪  295,000בסקר הנכסים בסך  GISהטמעת  – 1267אישור תב"ר מס'  .6

 
מימון משרד ₪  1,020,000מיפוי ומספור רחובות ובתים בסך  – 1268אישור תב"ר מס'  .7

 הפנים.
 

 סגירת תב"רים )מצ"ב(.  .8
 

 הודעת יו"ר הישיבה.    .9
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 עו"ד שרון שטיין:

יו"ר הוועדה גם היות ופונים לתוספת השנייה לפקודת העיריות. בהיעדר נוהל עבודה של הועדה, 
תיק מבין חברי המועצה הנוכחים יפתח את והווגם הממלא מקום הקבוע נעדר, מן הישיבה נעדר 

במועד שבו ו, ישיבה הזוליו"ר זקן החברים ינהל ויהיה הישיבה, ולאחר מכן חברי המועצה יבחרו 
בחלוף חצי שעה מהמועד אליו תתקיים הישיבה  .רוב החבריםבהעדר נקבעה הישיבה, לא נכחו 

 9חברי הוועדה. )מספר חברי הוועדה  1/3 ים נוכחשבתנאי ניתן לקיים את הישיבה זומנה הישיבה, 
 (.1/3חברים, שלושה חברים מהווה 

 
מבין החברים הנוכחים, חבר  ישיבה החלה.ה . , ניתן להתחיל(15:30חצי השעה )השעה בחלוף 

 הוא הוותיק ביותר. ם 'המועצה עטא אבו מדיע
 

 נבחר עטא אבו מדיע'ם ליו"ר הישיבה.לאחר פתיחת הישיבה, 
 

 עטא אבו מדיע'ם:
 שעל סדר היום.תודה, הישיבה מתחילה בחלוף חצי שעה מהמועד, אנחנו נתחיל לדון בנושאים 

 
 

 ₪. 340,000בסך  "התנסות מדעית טכנולוגית לכיתות ה'" – 1245עדכון תב"ר מס'  – 1סעיף מס' 
 
 

₪  272,000:      הוועדה ממליצה פה אחד, בפני מועצת העיר לאשר עדכון התב"ר, כאשר החלטה
 .1812200910מימון העירייה סעיף תקציבי ₪  68,000מימון משרד החינוך, 

 
 ₪. 340,000סה"כ התב"ר לאחר העדכון                     

 
 
 

 ₪ 434,420בסך  7תכנון מתחם  – 587הגדלת תב"ר מס'  – 2סעיף מס' 
 
 

:      אושר פה אחד, להמליץ  בפני מועצת העיר לאשר הגדלת התב"ר, כאשר מקור המימון החלטה
 .9/1683432/17מספר  , חוזה תכנון70020113משרד הבינוי ושיכון סעיף תקציבי 

 
 
 

 ₪ 100,000הכנת ספר נכסים ורישום מקרקעין בסך  – 1015הגדלת תב"ר מס'  – 3סעיף מס' 
 
 

:      אושר פה אחד להמליץ למועצת העיר לאשר ההגדלה, כאשר מקור המימון, משרד החלטה
, החלטת ממשלה 31.12.2020, תוקף ההרשאה 1001049469הפנים, הרשאה מספר 

 .922מספר 
 

 ₪. 329,028סה"כ היקף התב"ר לאחר ההגדלה                     
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 ₪. 1,229,375.86עה בית עדין הנגב בסך קמענק הש – 1199הגדלת תב"ר מס'  – 4סעיף מס' 
 

 עטא אבו מדיע'ם:
 דן הנגב?, עדיף להשתמש לצורכי העיר השוטף.יפונה לגזבר מדוע להעביר את המימון לע

 
 אלקרינאוי:ראיד 

 מהגביה של הארנונה לגבי שטח עידן הנגב. 50%רהט, חלק מעידן הנגב, מקור המימון 
 

 עטא אבו מדיע'ם:
 מה אחוז הגביה בעידן הנגב?

 
 ראיד אלקרינאוי:

50%. 
 

עידן הנגב, סיימו בניין המינהלה בית עידן הנגב, ולצורך זה, בקשו הלוואה, הבנק אשר חלק 
 מההלוואה.

 
 דן הנגב את הסכום.יאת הבנייה, ומבקש את שכרו, לכן, עדיף להעביר לע הקבלן סיים

 
 

:      אושר פה אחד, להמליץ בפני מועצת העיר לאשר את הגדלת התב"ר, מקור המימון החלטה
 תקציב העירייה.

 
 ₪. 2,141,375.86סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה                     

 
 
 

 ₪. 85,000חוקי עזר מניבים בסך  – 1266אישור תב"ר מס'  – 5סעיף מס' 
 
 
 

:      אושר פה אחד להמליץ למועצת העיר לאשר את התב"ר, כאשר מקור המימון, משרד החלטה
, החלטת ממשלה 31.12.2020, תוקף ההרשאה 1001049469הפנים, הרשאה מספר 

 .922מספר 
                   

 
 ₪. 1,020,000מיפוי ומספר רחובות ובתים בסך  – 1268אישור תב"ר מס'  – 6סעיף מס' 

 
 

:      אושר פה אחד להמליץ למועצת העיר לאשר את התב"ר, כאשר מקור המימון, משרד החלטה
, החלטת ממשלה 31.12.2020, תוקף ההרשאה 1001049469הפנים, הרשאה מספר 

 .922מספר 
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 סגירת תב"רים – 8סעיף מס' 
 

 ראיד אלקרינאוי:
נשלחה עם ההזמנה רשימת התב"רים לסגירה, מדובר בתב"רים שהפעילות בהם תמה ויש לסגור 

 39הרשימה כוללת  אותם לפי נוהלי תקנות חשבונות העירייה, והנחיות ביקורת משרד הפנים.
 תב"רים.

 
 .₪ 6,189,382.40  סה"כ המימון שהתקבל ממקורותיו השונים הינו

 ₪. 6,189,528.58      סה"כ ההוצאות
 ₪.          -146.00       סה"כ גרעון

 
 הגרעון ייסגר מול הרישום הסופי בתב"רים, ובהמשך מול הגירעון בתקציב.

 
 

 ור התב"רים, עפ"י הרשימה .ג:     אושר פה אחד, להמליץ בפני מועצת העיר לסהחלטה
 
 
 

 סה"כ הוצאות שהתקבלמימון  תקציב מקור שם התב"ר ר"תב
עודף 

       הערות )גרעון(

1177 

ציוד לחדר מדעים לבית ספר 
יסודי חדש שכונת אבו 

  119,649      ₪   119,649       ₪   120,000       ₪  עוביידה
 ₪                 
 הסתיים    -

1185 
ציוד לחדר מדעים בית ספר 

  119,649      ₪   119,649       ₪   120,000       ₪  סלאח אדין
 ₪                 
 הסתיים    -

1186 
ציוד לחדר מדעים בית ספר 

  119,649      ₪   119,649       ₪   120,000       ₪  אלאח'א
 ₪                 
 הסתיים    -

1187 
ציוד לחדר מדעים בית ספר 

  119,649      ₪   119,649       ₪   120,000       ₪  אבן סינא
 ₪                 
 הסתיים    -

716 
שדרוג הוועדה המקומית 

2013  ₪       500,000   ₪       500,000   ₪      500,000  
 ₪                 
 הסתיים    -

1161 
רכישת ציוד וריהוט לבית 

  65,000        ₪   65,000        ₪   65,000        ₪  ספר סלאח אדין
 ₪                 
 הסתיים    -

  450,000      ₪   450,000       ₪   450,000       ₪  תכנית תקשוב לשנת תשע"ט 1241
 ₪                 
 הסתיים    -

  133,496      ₪   133,350       ₪   133,500       ₪  2017שיפוץ מתקני ספורט  997
 ₪             -
 הסתיים  146

763 
השתתפות במימון פעולות 

₪    225,972.40  288,500       ₪  2014לבטיחות בדרכים   225,972.40  ₪  
 ₪                 
 הסתיים    -

759 
סימון כבישים והתקני 

  146,695      ₪   146,695       ₪   158,122       ₪  2014בטיחות 
 ₪                 
 הסתיים    -

973 
פעולות בטיחות בדרכים 

2017  ₪        91,000   ₪        83,059   ₪        83,059  
 ₪                 
 הסתיים    -

₪          39.935  40,000        ₪  שיפוץ מרכז פסג"ה 1123  39.935.18    ₪  
 ₪            -
 הסתיים  0.18

1126 
רכישת מחשבים לבית ספר 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  ע"ש ח'מיס אלקרינאוי
 ₪                 
 הסתיים    -

1128 
רכישת מחשבים לבי"ס 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  אלהודא
 ₪                 
 הסתיים    -

1130 
רכישת מחשבים לבי"ס 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  אלרחמה
 ₪                 
 הסתיים    -

1132 
רכישת מחשבים לבי"ס 
  233,450      ₪   233,450       ₪   231,840       ₪  תיכון סלמאן אלהוזייל

 ₪                 
 הסתיים    -

1134 
רכישת מחשבים לבי"ס 

  233,450      ₪   233,450       ₪   231,840       ₪  אלנג'אח
 ₪                 
 הסתיים    -
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1136 
רכישת מחשבים לבי"ס עומר 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  בן אלח'טאב
 ₪                 
 הסתיים    -

1138 
לבי"ס רכישת מחשבים 
  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  אלאח'א

 ₪                 
 הסתיים    -

1140 
רכישת מחשבים לבי"ס 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  אלסלאם
 ₪                 
 הסתיים    -

1142 
רכישת מחשבים לבי"ס 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  אלזהרא
 ₪                 
 הסתיים    -

1144 
רכישת מחשבים לבי"ס אבן 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  ח'לדון
 ₪                 
 הסתיים    -

1146 
רכישת מחשבים לבי"ס אבו 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  עוביידה
 ₪                 
 הסתיים    -

1148 
רכישת מחשבים לבי"ס 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  אלפורת
 ₪                 
 הסתיים    -

1150 
רכישת מחשבים לבי"ס 

  50,025        ₪   50,025        ₪   49,680        ₪  אלחנאן
 ₪                 
 הסתיים    -

1152 
רכישת מחשבים לבי"ס 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  אלביאן
 ₪                 
-    

 הסתיים

1154 
רכישת מחשבים לבית ספר 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  אלפרדוס
 ₪                 
-    

 הסתיים

1156 
רכישת מחשבים לבי"ס חדש 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  3שכ' 
 ₪                 
-    

 הסתיים

1158 
רכישת מחשבים לבי"ס אבן 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  סינא
 ₪                 
-    

 הסתיים

1160 
רכישת מחשבים לבי"ס 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  סלאח אדין
 ₪                 
-    

 הסתיים

1162 
רכישת מחשבים לבי"ס ערב 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  אלהוזייל
 ₪                 
-    

 הסתיים

1164 
רכישת מחשבים לבי"ס 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  אלע'זאלי
 ₪                 
-    

 הסתיים

1161 
רכישת ציוד וריהוט לבית 

  65,000        ₪   65,000        ₪   65,000        ₪  ספר סלאח אדין
 ₪                 
-    

 הסתיים

1166 
רכישת מחשבים לבית ספר 

  233,450      ₪   233,450       ₪   231,840       ₪  מקיף אבן רושד
 ₪                 
-    

 הסתיים

1168 
רכישת מחשבים לבית ספר 

  233,450      ₪   233,450       ₪   231,840       ₪  מקיף אלנור
 ₪                 
-    

 הסתיים

1170 
רכישת מחשבים לבית ספר 

  233,450      ₪   233,450       ₪   231,840       ₪  מקיף רהט אלראזי
 ₪                 
-    

 הסתיים

1172 
רכישת מחשבים לבית ספר 

  233,450      ₪   233,450       ₪   231,840       ₪  מקיף אלתקוא
 ₪                 
-    

 הסתיים

1174 
רכישת מחשבים לבי"ס בית 

  116,725      ₪   116,725       ₪   115,920       ₪  אלחכמה
 ₪                 
-    

 הסתיים

  450,000      ₪   450,000       ₪   450,000       ₪  תכנית תקשוב לשנת תשע"ט 1241
 ₪                 
-    

 הסתיים

            

 
 146.18- 6,189,528.58 6,189,382.40 6,248,402.00 סה"כ כללי

    
 סה"כ גרעונות

- ₪
146.18 

  
 

 
₪0  סה"כ עודפים .00 

  

 

 
 סה"כ עודף/גרעון

- ₪
146.18 
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 הודעת יו"ר הישיבה – 9סעיף מס' 
 

 עטא אבו מדיע'ם:
ן תשובות לכול חבר עירייה אשר מתבקש להגיש שאלות בעניין התקציב )במיוחד יגזבר העירייה יכ

( וכל הדיון העיקרי יהיה בישיבה הבאה של לא מן המניין בעניין התקציב הקודמתלאור הישיבה 
 וועדת הכספים.

 
 
 

 ננעלה הישיבה,
 
 
 

_____________       ______________ 
 'םעטא אבו מדיע         עלי אבו אלחסן
 , חבר הוועדההישיבהיו"ר             מזכיר העירייה

 
 
 

 תפוצה:
 ראש העיר , 

 חברי העירייה, 
 משתתפים, 

 הנהלת חשבונות,
 , חשב מלווה

 .הממונה על המחוז במשרד הפנים

  -------------------------------------------- 
  הודפס ע"י וינברגר מירי מזכירת מזכיר העירייה

 
 
 


